
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagsnyt d. 14. juni 2019 

Kære alle 

Fra bestyrelsen: 

På skolen årlige generalforsamling blev der orienteret om ændringer på skolepenge området. 
Nedenstående er de ændringer I kan forvente med de første ændringer til august 2019.  
 

Ændring af priser pr. 1. august 2019 

I forbindelse med budgetlægning for skoleåret 2019/2020, er der behov for at priserne ændres, så vi kan få skolens 

udgifter dækket.  

Skolepenge samt bus- og SFO-betalinger har i flere år været uændret og med flere udgifter der stiger, kan 

indtægterne ikke dække dette længere.  

Derfor vil priserne pr. 1 august 2019 blive øget med 35 kr. for skolepenge, 20 kr. for bus (børn der ikke går i SFO) og 

25 kr. for SFO pr. måned. 

Fremadrettet vil priserne blive indeksreguleret årligt pr. 1. august, dvs. næste regulering sker 1. august 2020. 

 

11 rater i stedet for 12 rater fra 1.august 2019 

Vi har fået mange spørgsmål på, hvorfor man skal betale skolepenge, bus og SFO i juli måned, når der er 

sommerferie og skolen er lukket. Dette er blevet gjort for at dele årets udgifter på 12 måneder. Flere har foreslået at 

ændret det, så juli bliver betalingsfri, og det vil vi gerne imødekomme. Derfor ændres betalingsbetingelserne, og 

fremadrettet betales der 11 rater, så juli bliver betalingsfri. Det gør at priserne fra august 2019 ændres til følgende:  

 

De nye satser pr. 1. august 2019 med 11 betalinger for skoleåret 2019/2020: 

Skolepenge ved 11 rater: 1.418,00 kr. pr. måned 

SFO ved 11 rater: 682,00 kr. 

Bus ved 11 rater: 633,00 kr. 

 

Har I spørgsmål til prisændringerne, så kontakt bestyrelsesformand Anne-Mette Jørgensen (dkanmejo@lego.com / 

tlf. 20308738) eller kasserer Didde Kjær (dk@kk-partner.dk / tlf. 31257694).  

 

Venlig hilsen 

Gjerndrup Friskoles bestyrelse 
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***** 

Siden sidste fredagsnyt har eleverne haft motionsdag, haft emnedage i ældstegruppen og fra 0. – 6., har været på 

lejr på Sletten ved Silkeborg. 

Jeg bliver af og til mødt med en slet skjult misundelse af andre friskoleledere, fordi de ikke selv i deres budget har 

fået lov at prioritere disse stores begivenheder det er for eleverne at deltage i disse lejrture og anderledes dage. Vi 

glæder os over det og over det der sker lige netop i de dage hvor skemaet er ændret og eleverne får mulighed for at 

udfordre sig selv på ny måde både faglige men ikke mindst socialt.  

Som skoleleder er jeg meget taknemmelig for at vi gives denne mulighed  og glæder mig hver gang til at se hvad der 

sker med eleverne. 

***** 

Næste uge er sidste almindelige skemauge for eleverne og derefter følger der to ”udtro-dage” samt sidste skoledag. 

Så er det skoleår slut – hvor blev dagene dog af?..... 

Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig weekend. 

De bedste hilsner 
Kirsten 
 

*********************************************************************************************** 

Rosina Wachtmeister-katte 

I 0. og 1. klasse har vi gennem længere tid arbejdet med parafraser af Rosina Wachtmeisters kattebilleder. Der har 

været flere etaper undervejs i processen – først tegnede vi skitser og afprøvede forskellige motiver, dernæst skulle 

det endelige motiv tegnes op på akvarelpapir og senere skulle alle blyantstregerne tegnes op med vandfast 

farveblyant og enkelte felter i motivet skulle helfarves med farveblyant.  

I tirsdags nåede vi så endelig til sidste etape i forløbet – nemlig at male billederne med akvarel. Først så vi en lille 

instruktions-video, der viste, hvordan man kan lave forskellige effekter med akvarel-malingen, og så var det tid til at 

lægge flotte og klare farver på de fine billeder. Tungen blev holdt lige i munden, mens der blev eksperimenteret med 

forskellige farver og teknikker med pensel og vand. 

Vi glæder os til at lægge sidste hånd på værkerne i næste uge, så de færdige kunstværker kan komme med hjem 

inden sommerferien.  

Her er et par billeder fra timen i tirsdags: 

Anne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************************** 

 

Frøsnapperne har været på besøg i 0.kl. for at se, hvordan en time kan forløbe i 0.kl.. De var med i en dansk time. 

Bogstaverne blev kort gennemgået, og herefter sang vi alfabetsangen. Frøsnapperne synes at det var rigtig 

spændende at være på besøg. 

 

 

Frøsnapperne hyggede sig med at lave pizzaer. De lavede hver især deres egen pizza, som blev spist med god 

appetit.  

 



 

 

Frøsnapperne hygger med popcorn, i ugen hvor de andre elever er på lejrtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian 



*********************************************************************************************** 

 

Lejrskole ved Silkeborg 

I år var spændingen ekstra stor til lejrskolen. Vi skulle et nyt sted hen. Det er altid ekstra spændende både for børn 

og voksne. 

Vi blev ikke skuffet. Vejret viste sig fra sin bedste side, hvilket gjorde dagene ekstra hyggelige, når man kan være 

udenfor hele tiden. 

Det ny Sletten ligger midt ude i skoven og ned til Silkeborg-søerne. Ude i skoven er der forskellige aktiviteter, hvor vi 

også skulle prøve nogle af dem.  

I hovedbygningen var der to grupperum, hvor 0. og 1. klasse sov. 2. klasse sov sammen i gymnastiksalen og 3.-6. 

klasse sov i hytter. Den første nat kunne 5. og 6. klasse i hængekøjer cirka 500 meter væk fra selve lejrskolen. Det 

blev en oplevelsesrig nat med flagermus, skybrud, regn og torden, men alle klarede det. 

Der var forskellige spændende aktiviteter på vores lejrskole. Ikke alle prøvede alle ting. Alle fik lavet en vandrestok, 

nogle skød med bue og pil, andre var forbi et værksted om træer, nogle var på reb-forhindringsbane, andre var ude 

at køre på grasscars. 

Det var skønne aktiviteter hele vejen rundt. 

Onsdag eftermiddag havde 5. klasse arrangeret dagsløb, hvor vi skulle rundt og besøge forskellige Smølfer, og 

Smølferne var helt blå. Smølferne havde opgaver til os. Men Gargamels onde hjælpere lurede, og man kunne komme 

i fængsel, hvis man ikke havde hinanden i hænderne. 

Onsdag aften havde 6. klasse arrangeret natløb for 3.-5. klasse. Her kom alle også hele hjem. 

Torsdag formiddag gik turen til Himmelbjerget. Der blev arbejdet hårdt for at nå toppen. Den smukkeste udsigt var 

belønning for anstrengelserne. 

Lejrskolen havde et tætpakket program, men der var også tid til leg, kage og hygge. 

Jeg glæder mig til at komme tilbage til næste år og udforske endnu flere at de aktiviteter og muligheder, som stedet 

byder. 

Eva 



 

 

 

 


